Onderwerpen:

- D-Day Maria (Maria tenhemelopneming)

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

D-Day Maria
21 augustus in de St. Bavo
om 11:00 uur
Maria tenhemelopneming is een echt Hoogfeest.
Hoe zuidelijker we gaan (vanuit Nederland
gedacht), des te grootser wordt dit feest gevierd.
Toch kunt u iets van deze uitbundigheid en
kleurrijke feestvreugde meebeleven!
Want bijna alle geloofsgroepen met allerlei
achtergronden doen a.s. zondag aan deze viering
mee.
En.... er wordt een echte processie gehouden!!
Als u op de afbeelding klikt, kunt u de viering
ook volgen via de livestream.
Bovendien is er een bijdrage van Lieke Wijnia. Zij
is curator bij het Museum Catharijneconvent en
was verantwoordelijk voor de bijzondere
tentoonstelling over Maria Magdalena.
Ook tijdens het middagprogramma is er een
bijdrage vanuit het Catharijeconvent door Madelon
Grant, de conservator van het het museum.
De warmte in Nederland lijkt (tijdelijk) voorbij,
misschien wilt u nu wel opgewarmd worden op
deze dag met een bijzondere viering en een
gevarieerd middagprogramma.
U bent allen van hart welkom!

Bijdrage van Lieke Wijnia
Tijdens de eucharistieviering zal Lieke een
presentatie geven over het thema:
sterke vrouwen
Maar zij heeft geschreven, daarom vindt u
hieronder alvast (een andere) inleiding van haar:
Bijbelse vrouwen

Bijbelse vrouwen
Lieke Wijnia, curator Museum Catharijneconvent
Als u aan Bijbelse vrouwen denkt, dan is waarschijnlijk Maria
de eerste naam die u te binnen schiet. Ergens is dat best
opvallend, want er wordt in de Bijbel maar weinig over Maria
gezegd. Vorig jaar heb ik als conservator een tentoonstelling
over Maria Magdalena samengesteld. Na jaren van onderzoek
naar deze andere Maria, komt haar naam ook direct in mijn
gedachten. Doorheen de Bijbel, het Oude en Nieuwe
Testament gelijk, zijn nog veel meer namen van vrouwen te
vinden. Slimme, gewiekste, dappere en toegewijde vrouwen.
Hoewel sommigen in de teksten meer aandacht krijgen dan anderen, hebben velen van hen een
aansprekende aanwezigheid en zijn ze van inspiratie geweest voor kunstenaars, schrijvers en
denkers door de geschiedenis heen.
Hoewel ik geen exacte getallen heb om dit te onderbouwen, is het denk ik veilig om te stellen
dat Maria veruit de meest verbeelde vrouw in de kunstgeschiedenis is. U vindt haar terug op
altaarstukken, devotieprenten, boekverluchtingen, kettingen, armbanden, T-shirts – noem maar
op. Als Moeder van Jezus vervult ze dan ook een cruciale rol. Van bescheiden, belezen jonge
vrouw die een allesbepalende opdracht ontvangt, verwordt ze tot de ultieme moederfiguur. De
Moeder die liefheeft, zorgt en rouwt, maar die altijd haar geloof behoudt. Maria draagt ook een
potentieel revolutionaire kant in zich. Als we kijken naar de woorden van het Magnificat,
verkondigd door Maria tijdens haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, dan zien we hoe Maria de
Heer prijst voor het onderuithalen van de rijken, machtigen en hen die zichzelf voor anderen
plaatsen. Ze prijst Hem die prestige aan de gemarginaliseerden geeft en geschenken geeft aan
hen die honger lijden.
In sommige dictatoriale regimes was
het zelfs verboden om het Magnificat
te zingen, omdat de tekst als té
krachtig -en mogelijk inspirerendwerd gezien voor de bevolking. Of we
nu de liefdevolle, zorgzame of
potentieel revolutionaire Maria zien,
ze handelt altijd vanuit een
diepgegrond geloof.
Dit handelen vanuit een oprecht en
overtuigd geloof, dat karakteriseert
meer Bijbelse vrouwen. Niet zelden
ondernemen deze vrouwen actie,
wanneer hun omgeving hier niet toe in
staat is. Neem Judith. In haar
belegerde stad ziet zij de staat van
haar medebewoners met de dag
verslechteren. Door een goddelijke
ingeving voelt Judith zich geroepen
om haar stad te redden. Met een list
brengt ze legeraanvoerder
Holofernes’ hoofd dagenlang op hol,
totdat hij op een avond meer wijn
drinkt dan hij ooit in zijn leven op een
dag heeft gedronken. Judith ziet haar
kans schoon en, bijgestaan door haar
bediende Abra, weet ze met een groot
zwaard Holofernes te onthoofden.
Een gruwelijke én dappere daad, die
haar volk bevrijdt.
Een soortgelijk verhaal vinden we bij Jaël, die met een tentharing het hoofd van
legeraanvoerder Sisera doorboort en eveneens haar volk daarmee bevrijdt. Gedreven door het
geloof ontluikt in deze vrouwen hun dapperheid, waardoor hun grootste daden voor velen van
betekenis zijn.
Minder gewelddadig, maar even zo goed van belang, zijn de enkele passages die over Maria
Magdalena in de Bijbel staan. Nadat Jezus zeven demonen bij haar uitdrijft, wordt ze een
trouwe volgelinge. Ze is aanwezig bij de kruisiging, graflegging én wordt in twee evangelies
genoemd als eerste getuige van de wederopstanding. Jezus vraagt aan haar om het nieuws van
zijn verrijzenis aan de andere leerlingen te verkondigen. Daarom wordt ze ook wel de Apostel
der Apostelen genoemd, een eretitel. Deze werd in 2016 door de katholieke kerk bekrachtigd,
toen Paus Franciscus haar naamdag op 22 juli verhief van een gedachtenis naar een feestdag.
Daarmee kwam haar naamdag op gelijke voet als die van de andere apostelen te staan. Dit is
tekenend voor de in de afgelopen decennia gegroeide aandacht voor Bijbelse vrouwen, steeds
vaker zijn ze onderwerp van onderzoek en theologische reflectie.

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

